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RADOSŤ Z VÝBERU
Náš výber o nás prezrádza veľa. 
Rozhodnutia môžu byť náročné 
alebo jednoduché. 

FABIA dostala nové prevedenie a štýl, 
ako stvorený pre tých, ktorí chcú o sebe 
dať vedieť. Vďaka jedinečnému, krištáľovo 
čistému dizajnu ŠKODA sa za ňou každý 
otočí dvakrát. Živý Colour Concept
umožní, aby sa vaša osobnosť prejavila 
naplno nielen prostredníctvom jazdy, 
ale aj výberom z rôznych farebných 
kombinácií strechy a karosérie. Štýlové 
LED svetlomety vám ukážu cestu, no 
zároveň zdôrazňujú aj naše zameranie na 
najnovšie technológie.

Nová FABIA je vďaka svojim kompaktným 
rozmerom dostatočne svižná na mestskú 
jazdu, a súčasne dostatočne priestranná 
vnútri, aby pohodlne odviezla pasažierov 
aj ich batožinu. Tradične dômyselné detaily 
v štýle Simply Clever robia z tohto auta 
jedno z najrozumnejších rozhodnutí na 
štyroch kolesách.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.



  EXTERIÉR



6 7

E
xt

er
ié

r

SVETLOMETY 
A HMLOVÉ SVETLÁ

Svetlomety ovplyvňuje 
krištáľovo čistý dizajn 

modelu ŠKODA.

Nezameniteľná. Neprehliadnuteľná. S novým 
vzhľadom mriežky chladiča, predného aj 
zadného nárazníka, novými svetlometmi 
a voliteľným LED osvetlením vaša FABIA 
pritiahne pohľady okolia na každom rohu.

NAJLEPŠÍ 
SPÔSOB, 
AKO SA 
UKÁZAŤ

COMBI VERZIA
Ak chcete byť pripravení 

na všetko, čo vám život 
prinesie, spo ľahnite sa 
na nový model FABIA 

COMBI. Tento kompaktný 
automobil s vyváženými 

rozmermi kombinuje 
priestor a eleganciu, 

a to veľmi osviežujúcim 
spôsobom.

ZADNÉ SVETLÁ
Podpis svetlometov nového modelu FABIA je naozaj 
pozoruhodný. Zadné svetlá prechádzajú do bočnej 
časti automobilu, a tak osvetľujú celý profil. Viditeľnosť 
vylepšujú reflektory zabudované do zadného nárazníka.

PANORAMATICKÉ STREŠNÉ OKNO
Atraktivitu je možné zdôrazniť panoramatickým 
strešným oknom, ktoré sa tiahne od čelného skla 
až po strešný spojler a ponúkne vám nielen pocit 
slobody, ale aj viac priestoru.



SVETLÁ
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ZÁBLESK V TME 

LED SVETLOMETY
Každá nová FABIA sa hrdí svetlometmi 
s pásmi LED diód na denné svietenie. 
V najvyššom vyhotovení využívajú 
svetlomety LED technológiu, ktorá zahŕňa 
aj funkciu prisvecovania do zákrut. 

ZADNÉ LED SVETLÁ 
Podsvietenie v tvare 

písmena C je typickým 
prvkom značky ŠKODA. 

Zadné svetlá je navyše 
možné vybaviť LED 

diódami. Nová FABIA 
disponuje aj reflektormi, 

ktoré sú integrované 
v zadnom nárazníku 

pre lepšiu vidite ľnosť 
automobilu. 

Sofistikovaný dizajn svetiel vylepšuje celkový dojem z automobilu, 
ako aj vašu bezpečnosť. Nočné výlety sa stanú potešením. 
V najvyššej ponuke sa model dodáva s FULL LED systémom, 
bez kompromisov v oblasti formy aj funkčnosti. 



INTERIÉR
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BUĎTE V STREHU, 
BUĎTE V POHODE

Zatvorte za sebou dvere a utečte zhonu. Nové 
dekoračné prvky palubnej dosky, rôzne možnosti 
čalúnenia a množstvo vylepšení sa postarajú o vaše 
pohodlie aj o plnohodnotnú kontrolu.

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Nová FABIA prináša širokú ponuku 
dekoračných prvkov a čalúnenia 
s dekoračným prešívaním. Štýlové detaily 
sprevádza dokonalá funkčnosť . Palubná doska 
s novo navrhnutým prístrojovým panelom 
je umiestnená tak prakticky, aby ste sa za 
volantom vedeli rýchlo a ľahko zorientovať .



KONEKTIVITA



18 19
K

o
ne

kt
iv

it
a

K
o

ne
kt

iv
it

a

ONLINE INFORMÁCIE O DOPRAVE
Zvoľte si vždy najlepšiu trasu. Aktuálne 
informácie vám poskytnú vynikajúci 
prehľad o každej ceste. Môžete tak 
reagovať na aktuálne dianie, ako sú cestné 
práce, nehody alebo zápchy.

POČASIE
Získajte aktuálny prehľad o počasí na 
mieste alebo v cieľovej destinácii 
s podrobnou predpoveďou vrátane 
výstrah pred zrážkami.

TIESŇOVÉ VOLANIE
Volanie SOS sa uskutoční automaticky 
v prípade núdzovej situácie, ak bolo potrebné 
aktivovať systém obmedzenia pohybu. Tento 
systém možno aktivovať aj ručne stlačením 
červeného tlačidla na hornom paneli.

SMARTLINK+ 
Vďaka systému SmartLink+ 
(balík konektivity ŠKODA 
podporujúci MirrorLink®, 
Apple CarPlay a Android 
Auto) infotainment systém 
umožňuje vodičovi bezpečne 
používať telefón aj počas 
šoférovania. Navyše sú 
všetky nainštalované 
aplikácie, ktoré disponujú 
certifikátom na bezpečné 
používanie v automobiloch, 
kompatibilné so 
spomínanými systémami. 
SmartLink+ obsahuje 
aj funkciu SmartGate. 
Tá umožňuje pripojiť 
smartfón k automobilu 
prostredníctvom rozhrania 
Wi-Fi a zobraziť zaujímavé 
údaje o jazde, napríklad 
o spotrebe paliva, dynamike 
jazdy či servisné informácie.*

ÚDAJE O JAZDE
Informácie o ceste, napríklad o priemernej 
spotrebe, priemernej rýchlosti, vzdialenosti 
alebo o čase jazdy, sú k dispozícii v prehľadnej 
podobe. Svoje osobné údaje o jazde a prehľad 
o všetkých svojich cestách si tak môžete 
jednoducho zobraziť .

PARKOVACIA POLOHA
Zobrazí presnú polohu automobilu 
z ľubovoľného miesta na vašom 
mobilnom telefóne aj s adresou, 
časom a dátumom zaparkovania.

ŠKODA CONNECT: 
VEZMITE SI ONLINE 
SVET SO SEBOU
Byť plne a trvalo online neznamená mať prístup len k zábave 
a informáciám, ale aj k pomoci na cestách. ŠKODA CONNECT je 
vašou bránou do sveta neobmedzených komunikačných možností.

ŠKODA CONNECT
Unikátne rozhranie ŠKODA CONNECT obsahuje dva 
druhy služieb. Kým Infotainment Online ponúka navigáciu 
a informácie v reálnom čase, služba Care Connect sa 
zameriava na pomoc a bezpečnosť. Umožňuje aj diaľkový 
prístup a ovládanie automobilu. Ponúka asistenčnú službu 
v každej situácii, ktorá si to vyžaduje.

* Podmienky používania a informácie o kompatibilite s funkciou SmartLink+ nájdete na našej webovej stránke.
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APLIKÁCIA MyŠKODA 
Zoznámte sa s Paulom, interaktívnym 
asistentom aplikácie MyŠKODA (pre 
operačné systémy Android a iOS), ktorý 
vám môže poskytnúť pomoc v rozličných 
každodenných situáciách. Poskytne vám 
napríklad prístup k informáciám o vašom 
automobile, úplný popis ovládacích funkcií 
alebo vám ukáže, čo znamenajú jednotlivé 
indikátory. Paul vás môže upozorniť aj na 
dôležité dátumy vo vašom diári. Nielenže 
už nikdy nezabudnete na schôdzku, ale váš 
asistent vám poradí, ako sa na ňu dostať .

VSTUPY NA USB VZADU
Na zadnej strane prednej 
lakťovej opierky nájdete 
dve zásuvky USB na 
nabíjanie mobilných 
telefónov.

AMUNDSEN
Navigačný systém Amundsen, ktorý 
sa ovláda cez 6,5" dotykový displej, 
ponúka okrem rádia aj ďalšie funkcie. 
Štandardom je WLAN hotspot. 
Vybrať si môžete aj SmartLink+.

SWING/SWING PLUS
Rádio SWING so 6,5" 
farebným dotykovým 
displejom prichádza 
vo dvoch úrovniach. 
Základná verzia obsahuje 
okrem funkcie rádia aj 
vstupy na USB a SD kartu. 
Popri funkciách základnej 
verzie SWING, SWING 
PLUS ponúka navyše 
Bluetooth, SmartLink+ 
a ŠKODA Surround systém.



SIMPLY
      CLEVER
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PRIEHRADKA NA STRANE SPOLUJAZDCA
Uzatvorená priehradka v palubnej doske 
skrýva dostatok priestoru aj na uskladnenie 
litrovej fľaše.

PREDNÁ LAKŤOVÁ OPIERKA A STREDOVÁ KONZOLA
Predná lakťová opierka ukrýva priehradku a stredová konzola ponúka dvojitý držiak na 
nápoje, ako aj priestor na drobné predmety, ktoré chcete mať poruke. Vďaka osvetleniu 
stredovej konzoly je interiér navyše ešte útulnejší.

LED SVIETIDLO
Na pravej strane 
batožinového priestoru 
sa nachádza praktické 
vyberateľné LED svietidlo 
(exkluzívne pri verzii combi). 
Dobíja sa automaticky 
pri zapnutom motore. 
Toto svietidlo zároveň 
slúži na bežné osvetlenie 
batožinového priestoru. Pri 
otvorení piatych dverí sa 
automaticky zapne.

Miesto na všetko a všetko na svojom mieste. Nová FABIA je nabitá 
funkciami Simply Clever, aby umožnila ešte praktickejšie používanie.

STAŇTE SA GÉNIOM ALEBO 
NÁJDITE GENIALITU V KAŽDOM KÚTE 
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REFLEXNÉ VESTY
Priečinok pod sedadlom 

vodiča je určený na uschovanie 
bezpečnostnej reflexnej vesty, 

ktorú tak máte na dosah ruky 
vždy, keď ju potrebujete.

DRŽIAKY NA FĽAŠE
Do odkladacích priehradiek 
v oboch zadných dverách je 
možné odložiť 0,5-litrové 
fľaše a do predných dverí 
dokonca až 1,5-litrové.

ŠKRABKA NA ĽAD
Tento šikovný detail 
je uchytený na veku 

palivovej nádrže 
a škrabku tam môžete 

pokojne odložiť, 
aj keď je mokrá.

DRŽIAK NA MULTIMEDIÁLNE ZARIADENIA
Svoje osobné zariadenia, ako napríklad smartfón, 
môžete bezpečne prepravovať v držiaku 
na multimediálne zariadenia, ktorý sa nachádza 
vo dvojitom držiaku na nápoje v stredovej 
konzole.

PRIEHRADKA S DÁŽDNIKOM 
Originálny dáždnik ŠKODA 
nájdete v priehradke pod 
sedadlom spolujazdca.



BATOŽINOVÝ 
PRIESTOR
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Batožinový priestor ponúka pár pôsobivých čísel: vo verzii 
hatchback je to 330/1 150 litrov a vo verzii combi 530/1 395 litrov. 
Ale nie je to iba objem. Hrdí sa najmä šikovnou organizáciou 
priestoru umožňujúcou využiť maximum miesta na opatrnú 
a bezpečnú prepravu vašich vecí.

VŠETKO, ČO VÁM 
VHODNE PADNE, DO 
KUFRA JEDNODUCHO 
ZAPADNE

ZNÍŽENIE KRYTU BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Kryt batožinového priestoru vo verzii hatchback pri 
upevnení v nižšej polohe umožňuje napríklad prepravu 
krehkých predmetov.

SIEŤOVÝ PROGRAM
Súprava sietí najrôznejších veľkostí vám pomôže udržať poriadok 
v batožinovom priestore a zabráni nechcenému pohybu batožiny.

MEDZIPODLAHA
S dvojitým dnom pri verzii combi sa spodok batožinového priestoru 
presunie na úroveň nakladacej hrany a uľahčí vám manipuláciu s batožinou. 
Zároveň slúži aj ako diskrétny odkladací priestor. 

VARIABILITA
Zadné sedadlá disponujú 
možnosťou rozdeleného 

sklápania 40/60. 
Ak potrebujete pre 

cestujúcich zachovať zadné 
sedadlá a zároveň rozšíriť 

odkladací priestor, stačí 
sklopiť len jedno operadlo.

OBOJSTRANNÝ 
KOBEREC
Obojstranný koberec 
v batožinovom priestore 
má na jednej strane 
tkaninu. Podľa potreby ho 
však môžete jednoducho 
otočiť naopak a využiť 
umývateľnú gumovú 
stranu.

DELIACA SIEŤ
Deliaca sieť vo verzii combi oddeľuje 
batožinový priestor od priestoru pre 
cestujúcich a zvyšuje bezpečnosť pasažierov 
pri preprave objektov v prípade, že 
nepoužívate kryt batožinového priestoru.



KOMFORT
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PARKOVACIA KAMERA
Vychutnajte si ľahšie parkovanie a vybavte svoje 
vozidlo zadnou kamerou umiestnenou vo veku 
batožinového priestoru. Kamera sleduje priestor za 
vozidlom a vyznačuje jazdnú dráhu podľa šírky vozidla.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ OKNÁ
Prvky na elektrické ovládanie predných a zadných 
okien sú prakticky umiestnené v paneli dvier. 
Vďaka intuitívnemu ovládaniu vám odteraz stačí na 
otvorenie či zatvorenie okna jeden dotyk.

SVETELNÝ A DAŽĎOVÝ SENZOR
Vaša jazda bude bezpečnejšia a príjemnejšia vďaka 
tomu, že svetelný a dažďový senzor automaticky 
zapne/vypne svetlá a stierače. 

Či už je pre vás šoférovanie každodennou rutinou, alebo víkendovou 
záležitosťou, vďaka novému modelu FABIA budú pre vás pracovné dni 
príjemnejšie a víkendy zábavnejšie. Postarajú sa o vás najmodernejšie 
technológie ukryté pod sofistikovanou palubnou doskou.

VSTÚPTE DO SVOJEJ 
KOMFORTNEJ ZÓNY

VOLANT 
Multifunkčný kožený 

volant vám umožní 
jednoducho ovládať 

rádio a telefón.

KLIMATIZÁCIA 
CLIMATRONIC

Elektronická klimatizácia 
zabezpečí maximálny 

komfort počas celého 
roka. A vďaka senzoru 

vlhkosti si dokonca 
poradí aj so zahmleným 

čelným sklom.



BEZPEČNOSŤ
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Cestovanie je oveľa bezpečnejšie, keď máte poruke 
vnímavého spolujazdca. Preto je nová FABIA 
vybavená množstvom asistentov, vďaka ktorým 
môžete pohotovo reagovať na rozličné situácie.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT
Adaptívny tempomat dokáže 
s radarovým zariadením v prednom 
nárazníku okrem udržiavania 
nastavenej rýchlosti zároveň 
zachovávať aj bezpečnú vzdialenosť 
od vozidiel idúcich pred vami.

ĎALŠÍ PÁR 
OČÍ NA CESTE

AUTO LIGHT ASSIST
Asistent osvetlenia automaticky prepína 
medzi diaľkovými a stretávacími svetlami 
pre zvýšený komfort a bezpečnosť 
cestnej premávky. 

FRONT ASSIST
Tento asistenčný systém 
slúži na monitorovanie 
vzdialenosti od automobilu 
pred vami, pričom dokáže 
automaticky spomaliť aj 
zabrzdiť . Rovnako 
ako adaptívny 
tempomat, aj systém 
Front Assist využíva radar 
v prednom nárazníku.

ASISTENT PRI CÚVANÍ
Tento pomocník sa dodáva 
ako súčasť systému detekcie 
mŕtveho uhla Blind Spot Detect. 
Používa rovnaké radarové 
senzory a pomáha bezpečne 
vycúvať z neprehľadného 
parkovacieho miesta.

BLIND SPOT DETECT 
Pomocou radarových senzorov v zadnom 
nárazníku monitoruje mŕtvy uhol za 
automobilom a vedľa neho. Na základe 
vzdialenosti a rýchlosti okolitých 
automobilov upozorňuje vodiča 
a predchádza nepríjemným situáciám.

PARK DISTANCE CONTROL 
FABIA teraz umožňuje ešte 
jednoduchšie a bezpečnejšie 
parkovanie vďaka parkovacím 
senzorom v prednom a zadnom 
nárazníku, ktoré merajú vzdialenosť 
automobilu od prekážok.
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BEZPEČNOSŤ NIE JE 
MOŽNOSŤ VOĽBY

PREDNÉ AIRBAGY
Airbag vodiča je uložený vo 
volante, airbag spolujazdca 
sa nachádza v prístrojovej 
doske. Ak je na prednom 
sedadle namontovaná 
detská sedačka, dá sa 
jednoducho deaktivovať . 

HLAVOVÉ AIRBAGY
Keď sa hlavové airbagy 
aktivujú, vytvoria stenu, ktorá 
chráni cestujúcich na predných 
a zadných sedadlách pred 
zranením hlavy.

BOČNÉ AIRBAGY
Tieto airbagy vpredu chránia 
panvu a hrudník cestujúcich 
v prípade bočného nárazu.

V extrémnych situáciách, keď vodič nedokáže 
aktívne ovplyvniť výsledok kolízie, prevezmú 
kontrolu pasívne bezpečnostné prvky automobilu 
– napríklad airbagy. V novom modeli FABIA 
vás chráni šesť airbagov, ktoré sa dodávajú ako 
štandardná výbava.



VÝKON
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KESSY/EASY START
Automobil môže byť vybavený 
systémom KESSY (Keyless 
Entry, Start and Exit System) 
alebo jednoduchšou verziou 
s názvom Easy Start. Tlačidlo 
Štart/Stop na naštartovanie 
a vypnutie motora bez kľúča je 
umiestnené na stĺpiku riadenia.

PREVODOVKA
V závislosti od motorov 

môže byť automobil 
vybavený manuálnou 

prevodovkou alebo 
automatickou 

prevodovkou DSG 
(Direct Shift Gearbox).

MOTOR
V našej ponuke nájdete 
3-valcové benzínové motory 
s MPI alebo TSI technológiou.

Nemusíte si vyberať medzi dynamikou 
a úspornosťou. Všetky modely FABIA 
ponúkajú svižnosť, ako aj výnimočne 
nízku spotrebu a emisie. Ak máte v pláne 
aj dlhé trasy, temperamentný TSI motor 
je pre vás to pravé.

PRIATEĽSKÝ 
K VÝKONU, 
PRIATEĽSKÝ 
K VAŠEJ 
PEŇAŽENKE
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ACTIVE AMBITION

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Dekor Basket Narbe Grey
Látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION MODRÝ
Dekor Light Brushed
Látkové čalúnenie

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Dekor Basket Narbe Grey
Látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION MODRÝ
Dekor Light Brushed
Látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION SIVÝ
Dekor Light Brushed
Látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION SIVÝ
Dekor Basket Narbe Black
Látkové čalúnenie
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STYLE

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Dekor Beige Brushed
Látkové čalúnenie/Suedia 

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Dark Brushed
Látkové čalúnenie/Suedia

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Dekor Beige Brushed
Látkové čalúnenie/Suedia

BALÍK 
DYNAMIC

INTERIÉR DYNAMIC ČIERNY
Dekor Cherry Red
Látkové čalúnenie/Suedia

INTERIÉR DYNAMIC ČIERNY
Dekor Dark Brushed
Látkové čalúnenie/Suedia

INTERIÉR DYNAMIC ČIERNY
Dekor Cherry Red
Látkové čalúnenie/Suedia
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Modrá látka Ambition Čierna látka/Suedia Style
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17" zliatinové disky CAMELOT 17" zliatinové disky SAVIO

16" zliatinové disky VIGO – antracitové 16" zliatinové disky VIGO – čierne 15" kryty kolies COSTA16" zliatinové disky VIGO – biele 15" zliatinové disky CYGNUS 15" kryty kolies DENTRO

16" zliatinové disky ALORE16" zliatinové disky ITALIA – čierne
(iba pre verziu Monte Carlo)

17" zliatinové disky BLADE – čierne

16" zliatinové disky VIGO – červené 15" zliatinové disky MATONE

16" zliatinové disky VIGO – strieborné18" zliatinové disky VEGA – čierne 
(iba pre verziu hatchback)

17" zliatinové disky TORINO – čierne
(iba pre verziu Monte Carlo)
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Váš partner ŠKODA:

PRÁVNICKÁ DOLOŽKA K OBRÁZKOM
Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len na ilustráciu a nie 
sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani záruky. Zobrazujú predvýrobné 
automobily a určité ilustrácie, funkcie, súčiastky a výbava sa môžu 
líšiť od skutočných výrobných automobilov a ponuky v jednotlivých 
krajinách. So žiadosťou o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy 
sa obráťte na najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.

Aplikácia MyŠKODA
Doprajte si plnú kontrolu nad svojím autom. Stiahnite si 
aplikáciu MyŠKODA a získajte vzdialený prístup k všetkým 
dostupným funkciám, či už ide o údaje o jazde, dojazde, 
plánovaní trasy, alebo dokonca o údaje o tom, kde ste naposledy 
zaparkovali alebo či ste nezabudli svoje vozidlo zamknúť.

ZAVOLAJTE NÁM A OBJEDNAJTE SA NA TESTOVACIU JAZDU


